
 

 str. 1 
 

Pożegnania nadszedł czas 

 

Smaki, zapachy i odgłosy lata 

 

1. Posłuchaj piosenki  

 

 

KTO JAK SKACZE – @WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

 

2. Zabawa w liczenie  

 

https://www.gry-matematyczne.pl/ile-jajek-nauka-cyferek.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.gry-matematyczne.pl/ile-jajek-nauka-cyferek.html
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3. Posłuchaj dźwięków – co jest głośne, a co jest ciche?  

 

http://scholaris.pl/resources/run/id/103599 

 

4. Obejrzyj bajkę  

WĘDRÓWKI PYZY - seria, odcinek "Toruńskie igraszki" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SwNzM6YzecI&list=PLfRon1S8GtROLyDgvvi_egZg0hfkDRo8h&in

dex=5 

 

  

http://scholaris.pl/resources/run/id/103599
https://www.youtube.com/watch?v=SwNzM6YzecI&list=PLfRon1S8GtROLyDgvvi_egZg0hfkDRo8h&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SwNzM6YzecI&list=PLfRon1S8GtROLyDgvvi_egZg0hfkDRo8h&index=5


 

 str. 3 
 

5. Nazwij kształty  

 

https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-geometry-topic/cc-early-math-

shapes/e/naming-shapes 

 

6. Przeczytaj z rodzicami wiersz  

 

"Za co lubimy lato?" E. Bełczewska 

Za co lubimy lato? 

Za słońce, co jasno świeci, 

Za bawiące się na podwórku dzieci, 

Za leśne poziomki, maliny, jagody, 

Za spacery z rodzicami do parku, na lody, 

Za wakacje, wyjazdy nad morze, jeziora i w góry, 

Za babki z piasku i lot latawca hen wysoko w chmury. 

A za co jeszcze lubimy lato? 

Za łąkę pełną kwiatów, biedronek i bąków, 

Za żabki kumkające koncerty wieczorne, 

Za kolorową tęczę co cudnie się mieni, 

Za parki ze śpiewem ptaków w soczystej zieleni. 

https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-geometry-topic/cc-early-math-shapes/e/naming-shapes
https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-geometry-topic/cc-early-math-shapes/e/naming-shapes
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I lato za to lubimy… 

Że daleko jeszcze do zimy. 
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7. Co to za dźwięk?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=w-7bAERrKuo 

 

Lato w mieście 

 

1.  Posłuchaj piosenki i poćwicz  

 

RÓWNOWAGA – @WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w-7bAERrKuo
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
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2. Kreatywne pomysły  

 

https://www.youtube.com/watch?v=otafWV1gsHc&t=59s 

 

3. Posłuchaj piosenki  

 

Piosenka młodych odkrywców - Mała Orkiestra Dni Naszych

 

https://www.youtube.com/watch?v=PT3fUHHWm0w 

  

https://www.youtube.com/watch?v=otafWV1gsHc&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=PT3fUHHWm0w
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Wakacyjne porady od Olka i Ady 

 

1. Posłuchaj wiersza  

Wakacyjne rady 

Głowa nie jest od parady 

i służyć ci musi dalej. 

Dbaj więc o nią i osłaniaj, 

kiedy słońce pali. 

Płynie w rzece woda, 

chłodna, bystra, czysta. 

Tylko przy dorosłych 

z kąpieli korzystaj. 

Jagody nieznane 

gdy zobaczysz w borze, 

nie zrywaj! nie zjadaj! 

bo zatruć się możesz. 

Urządzamy grzybobranie. 

Jaka rada stąd wynika? 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz, 

Nie wkładaj go do koszyka. 
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2. Obejrzyj bajkę o bezpieczeństwie na wakacjach 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60 

 

3. Poćwicz czytanie  

 

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-czytania/3/sylaby-czytanie-MPBL-2-big.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-czytania/3/sylaby-czytanie-MPBL-2-big.pdf

